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■ zkusíme to znovu

Bývalo dobrým zvykem vydávat 
měsíčník pro zaměstnance a přátele 
MÚSS Plzeň pod názvem „Zpravo-
daj MÚSS Plzeň“. Bohužel s postu-

pem času se z měsíčníku stal 
dvouměsíčník, pak čtvrtletník, 
občasník a nakonec časopis pro 
zaměstnance a přátele MÚSS 

Plzeň zmizel úplně.
Najednou začaly chybět in-

formace, začaly se šířit 
„zaručené zprávy“ vydá- 

vané agenturou JPP  
(jedna paní poví- 

dala), ve kterých se zaměstnanci  
a přátelé MÚSS Plzeň spíše neorien-
tovali než orientovali, začal vznikat 
informační chaos.
Ve snaze předejít informační nouzi 
a komunikačním zmatkům zkusíme 
opětovně vydávat časopis Zpravodaj  
MÚSS Plzeň, určený pro zaměst- 
nance a přátele MÚSS Plzeň.
Tentokrát se do Zpravodaje MÚSS 
Plzeň pustíme pod vedením šéf- 
redaktorky paní Mgr. Jaroslavy 
Šeflerové, která bude řídit, kontrolo-
vat a rozhodovat o obsahu a zaměření 
jednotlivých čísel a u které se také 
budou shromažďovat příspěvky do 
vydávaného příštího čísla.
Zpravodaj MÚSS Plzeň by měl být  
do budoucna měsíčníkem, který 
každý zaměstnanec MÚSS Plzeň 
obdrží společně s písemným dokla-
dem obsahujícím údaje o jednotli- 
vých složkách platu a o provedených 
srážkách (výplatní páskou).
Do Zpravodaje MÚSS Plzeň 
je možno přispívat pro-
střednictvím zpráv zas-
laných Mgr. Jaro-
slavě Šeflerové na 
e - m a i l o v o u 
a d r e s u : 

seflerova@plzen.eu, přičemž uzá- 
věrka příštího čísla je vždy 20. 
kalendářního dne měsíce přecháze-
jícího vydání Zpravodaje MÚSS 
Plzeň. Zprávy či případné přílohy  
k nim (fotografie, grafy, obrázky,  
dokumenty, ...) musí být pisatelem 
zaslány na výše uvedenou e-mailo-
vou adresu v elektronické podobě.
Redakce zpravodaje si vyhrazuje 
právo vyřadit ze zveřejnění přijaté 
zprávy, které by obsahovaly vulgární 
výrazy, projevy nesnášenlivosti, 
zprávy zasahující do lidských práv 
a svobod, či porušující platné dobré 
mravy a zákonné normy.
Přejme si, ať nově vydávaný Zpravo-
daj MÚSS Plzeň přináší pouze samé 
zajímavé, poučné a pozitivní zprávy,  
k čemuž přejeme nové šéfredaktorce 
i celé redakci mnoho štěstí, nápadů  
a tvůrčích sil!



Dozp „nováček“  
na dovolené v hnačově
6. září 2010 se vydalo 16 obyvatel a čtyřčlenný doprovod Domova  
pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ na rehabilitační  
pobyt do Wellnes areálu v Hnačově u Klatov. Přivítal nás rozlehlý areál  
s hřišti, průlezkami, houpačkami, kolotočem a malou zoologickou  
zahradou. Ubytování bylo ve dvou samostatných pavilonech. Stravovali 
jsme se v jídelně, kde nám za nepříznivého počasí personál ochotně 
pustil filmy podle našeho výběru.
My jsme ovšem využili příležitosti strávit co nejvíc času venku.  
Spřátelili jsme se s poníkem Fešákem, se dvěma kamerunskými kozami 
a kozlem, s kamerunskými ovečkami a beranem. Ve výběhu se prochá-
zel pštros, ze svého úkrytu nás po očku sledovali medvídci mývalové. 
Někteří z nás se přesvědčili „na vlastní kůži“, že skutečně není radno 
strkat prsty do bažantí voliéry.
Krásná příroda nás lákala k vycházkám a výletům po okolí. Překvapila 
nás velká rozloha Hnačovského rybníka s kamennými ostrůvky  
a vyřezávaným vodníkem, prošli jsme obec Hnačov i okolní chatové 
osady. 
Největší zájem a nadšení vyvolala lukostřelba na terč. Přes počáteční 
neúspěchy se zvládnutím velkého luku a neposlušných šípů se několika 
střelcům podařilo zasáhnout terč a dokonce i jeho střed.
Nemalou měrou přispěla k naší spokojenosti i báječná strava chystaná 
panem Hanouskem. Odevzdávali jsme zcela prázdné talíře a to si mnozí 
z nás dali pořádný nášup.
Všem se nám v Hnačově velice líbilo, rádi si nad fotografiemi a u videa  
připomínáme prožitý týden. A aby se nám nestýskalo dlouho, zamlu- 
vili jsme si tam pobyt na příští září.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchovy
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“

Rabštejnská 29, Plzeň



oD 1. ŘíJna 
s novým 

kataloGem 
pRací

Dovoluji si touto formou  
upozornit všechny zaměstnance 
organizace na platnost nového 

právního předpisu, který se jich 
bezprostředně dotýká.

Tímto novým předpisem  
je „Nařízení vlády číslo  

222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě“, 

který nabývá účinnosti  
dnem 1. října 2010.

Nový katalog prací stanovuje 
nové zařazení některých  

skupin zaměstnanců, jmenovitě 
u pracovníků v sociálních 

službách.
Na základě nových  

ustanovení katalogu prací 
(ve většině případů pouze 

přečíslování povolání) bude 
zaměstnancům jejich vedoucími 
zaměstnanci změněn dosavadní 

„Popis pracovní činnosti“,  
u některých zaměstnanců  

z kategorie pracovník v sociál-
ních službách či fyzioterapeut 
dojde ke zvýšení platové třídy  

a tudíž logicky i k vydání  
nového „Platového výměru“.
U žádného ze zaměstnanců, 

pokud současně i nadále splňují 
zákonem stanovené kvalifikační 

předpoklady k výkonu svého 
povolání, nedochází vlivem 

účinnosti „Nařízení vlády číslo 
222/2010 Sb., o katalogu prací  

ve veřejných službách a správě“  
k jakémukoli snížení  

měsíčního platu.



pRohlíDka pivovaRu 
pilsneR uRQuell
Ve čtvrtek 16. září 2010 jsme společně s uživateli z Domova pro  
seniory „Sedmikráska” a Domova se zvláštním režimem „Čtyř-
lístek” navštívili prostory Plzeňského pivovaru Pilsner Urquell.
Výlet, na který jsme se již delší dobu těšili, nám rozhodně ne-
mohlo pokazit ani chladnější počasí a zatažená obloha. Po prů-
jezdu historickou bránou plzeňského pivovaru jsme se vydali na 
prohlídku, která začínala v promítacím sále. Zaujal nás poutavý 
výklad o dřívějších i dnešních postupech výroby piva i ukázka 
techniky, která je k tomu využívána. 
Na své si přišli opravdu všichni. Navštívili jsme sladovnu  
a dozvěděli jsme se i něco o přípravě ječmene a chmele. Poté naše 
prohlídka pokračovala přes varnu, která se nachází v moderní 
prosklené budově a představuje jedno z nejmodernějších zařízení 
svého druhu v Evropě, do pivovarských sklepů, kde proběhla  
i ochutnávka nepasterizovaného piva přímo ze starých dubových 
sudů. Slovy se snad ani nedá popsat, jak bylo lahodné. 
Bylo to dokonalé zakončení zajímavé exkurze do plzeňského  
pivovaru, kde se jednoznačně točí to nejlepší pivo.

Romana Kadaňová DiS., vedoucí útvaru Terapeutické služby
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň



Třináct uživatelů Domova pro seniory „Kopreti- 
na“ spolu s doprovodným ošetřujícím personá-
lem navštívilo dne 17.9.2010 zoologickou zahradu  
v Plzni. Ráno je uvítalo sluníčko, a tak všichni  
s velkým nadšením vstoupili do brány ZOO.
Nejvíce se uživatelům líbila prohlídka pavilonů,  
kde právě probíhalo krmení zvířat. Uživatelé obdi-
vovali nově vybudovaný areál Afrika a nádhernou 
úpravu dřevin a květin v celé zoologické zahradě. 
Během prohlídky měli uživatelé možnost posedět  
a odpočinout si ve venkovní restauraci, občerstvit  
se kávou a zákuskem. Každý si odnášel krásné  
zážitky z právě prožitého dne.

Iva Koubová, vedoucí útvaru 
Domov pro seniory „Kopretina“, Západní 7, Plzeň

uživatelé Ds „kopRetina“ v zoo plzeň



Každý rok se v našem Domově pro seniory Sedmi-
kráska a v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek 
konají „SPORTOVNÍ HRY“. I letos v září jsme na 
tuto tradici navázali a v hojném počtu jsme se opět 
setkali v prostorách naší zahrady, připraveni ani 
ne tak k podávání náročných sportovních výkonů,  
ale především za účelem dobře se pobavit a zdravě si 
zasoutěžit. Odměnami většinou byly výrobky, které 
vznikaly v rukách samotných uživatelů v dílně na 
oddělení ergoterapie.
Tématem sportovních her pro letošní rok byla 
„ŘEMESLA A POVOLÁNÍ“ a tak si soutěžící uživa- 
telé mohli vyzkoušet například zaplétání vánočky  
a housek u pekařky, věšení kabátů u šatnářky,  
kreativní malování s malířkou, u krotitele exotických 

šelem proběhnout slalom s naší canisterapeutickou 
fenečkou Brixi, plnění jitrnic u řeznice, nebo zased- 
nout do pomyslných školních lavic u učitelky. Pro 
štěstí si mohli lidé sáhnout na kominíka, u kterého  
se konala jedna z dalších disciplín. 
Prožili jsme společně zábavné dopoledne a každý 
si odnesl nějakou tu zaslouženou odměnu. Opět se 
ukázalo, že seniorům není sport cizí, a že nezáleží na 
tom, zda se přijde po svých, o holi či chodítku, nebo 
přijede na invalidním voze. Důležité je mít chuť za- 
pojit se mezi nás, uvolnit se a příjemně se odreagovat.

Romana Kadaňová DiS.
vedoucí útvaru Terapeutické služby

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
Kotíkovská 15, Plzeň

spoRtovní hRY v Domovech „seDmikRáska“ a „ČtYŘlístek“



DEMONSTRACE  
DNE 21.9.2010
Na čtyřicet tisíc odborářů demonstrovalo 
proti snížení svých platů a této demon-
strace dne 21.9.2010 jsem se zúčastnila 
i já a někteří zaměstnanci MÚSS města 
Plzně. Proto mi dovolte se v krátkosti 
podělit o tento nádherný zážitek.
Opravdu to byla síla, která mě vtáhla  
do samotného děje. To obrovské množství 
lidí zcela zaplnilo pražské Palachovo 
náměstí, ale ani se na toto prostran- 
ství nevešli a lidé zaplnili i okolí včetně 
nejbližšího mostu.
Já sama jsem na tuhle demonstraci 
odjížděla s tím, že vím, že tam jedu proto, 
že nesouhlasím s tím co vláda navrhu-
je. Nesouhlasím se snížením platových 
tarifů a že jsem proti destrukci systému 
odměňování!
Práce v sociálních službách je velice těžká, 
psychicky náročná a velice zodpovědná. 
Proto jsem přesvědčená o tom, že není 
možné nám snižovat naše platy!
Proto jsem se zúčastnila této demonstra- 
ce a byla jsem zde i za ty zaměstnance,  
kteří se nemohli této demonstrace zúčast- 
nit, protože museli zabezpečit bezchybný 
chod na všech zařízeních MÚSS města 
Plzně. Byla jsem tu za ty zaměstnance, 
kteří hned reagovali na rozeslané poz-
vánky a informace o této demonstraci, 
omlouvali se, že se nemohou z provoz- 
ních důvodů demonstrace zúčastnit, 
avšak tuto akci podporují.
Tímto výbor ZO MÚSS města Plzně 
OSZSP ČR děkuje všem svým kolegyním 
a kolegům, kteří přijeli na demonstraci 
proti snížení platových tarifů a proti 
destrukci systému odměňování, ale i těm 
zaměstnancům, kteří nás v této demon-
straci podpořili.
Myslím, že tato demonstrace má velký  
vliv na další jednání zástupců OS  
a vlády.

V Plzni dne 22.9.2010
Helena Kurcová, předsedkyně ZO MÚSS

města Plzně, OSZSP ČR
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Z důvodu ukončení pracovního 
poměru naší dlouholeté členky 
výboru paní Jiřiny Kováříkové, 
která ukončila pracovní poměr 

u MÚSS Plzeň k 31.8.2010 
se dne 15.9.2010 na jednání 

výboru ZO MÚSS města Plzně, 
OSZSP ČR usnesl výbor  
ZO MÚSS města Plzně,  

že v tomto volebním období 
bude pracovat v následujícím 
složení: 4 členky a 1 revizor.

předseda:  
kuRcová helena

místopředseda a bozp:  
GRestiaková anGelika

hospodářka:  
smolíková lubomíRa

zapisovatelka:  
schusová eva

Revizor:  
baRvíková Jana

V Plzni dne 15.9.2010
Helena Kurcová 

předseda ZO MÚSS  
města Plzně, OSZSP ČR

■ Výzdoba vstupní haly v DZR „Sněženka“
Rodinné příslušníky uživatelů DZR „Sněženka“ a další, především  
nově příchozí zájemce o sociální službu, čeká při vstupu do Domova 
se zdravotním postižením „Sněženka“ příjemné uvítání. Svou podobu  
změnila vstupní hala, která nyní působí světlejším a modernějším 
dojmem. 
Ve vstupní hale jsou umístěny tři vysoké květníky z přírodního mate- 
riálu, ve kterých jsou naaranžovány umělé vazby z květů, větviček  
a dalších doplňků a drobností. Stejně laděné vazby, jen o poznání menší, 
jsou také na skříňce a konferenčním stolku u křesílek. 
Neméně působivá je také výzdoba stěn, které zdobí tři ručně malované 
obrazy přímo na stěnách. První obraz představuje logo charakterizující 
DZR „Sněženka“, druhý obraz symbolizuje pomoc a spolupráci mladší 
generace se starší, neboť je na něm znázorněna ruka mladého a starého 
člověka ve vzájemně se přibližující pozici a na třetím obrazu je zachycena 
lesní pěšina s potůčkem.

Mgr. Lenka Moravcová, sociální pracovnice
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sněženka“

Klatovská 145, Plzeň


